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     Din păcate pentru societatea actuală, problema discriminării este în continuare un subiect 

de actualitate, cât se poate de serios și care se manifestă mai în toate domeniile de activitate, 

într-o formă sau alta, mai mult sau mai puțin vizibil. Există multe nuanțe. Nu putem scăpa nici 

de realitatea că încă există oameni ce nu cunosc cu adevărat ce înseamnă să discriminezi și să 

fii discriminat la rândul tău. Să îți fie încălcat dreptul la egalitate. Multe persoane ajung să fie 

confuze în privința a ceea ce simt, deoarece nu își dau seama ce este în neregulă cu ele, ca mai 

apoi să se închidă și să nu își mai dorească neapărat să aibă parte de interacțiuni cu diferite 

persoane, își pierd încrederea în sine, iar adevăratul lor potențial nu mai ajunge să fie cunoscut 

și de alții. Adevărul este că, din cauza prezenței pregnante a discriminării, ca principal factor, 

se pot pierde oameni valoroși. Nu există momentan foarte multe demersuri pentru a se încerca 

prevenirea propriu-zisă a unui astfel de mod de gândire, prevenire ce ar trebui să fie efectuată 

în primul rând prin educația de acasă, ulterior fiind adăugată cea din anii de școală. Copiii tind 

să preia comportamente pe care le văd în jurul lor, urmând a și le însuși. Iar astfel ajungem să 

avem de-a face cu adulți având conduite total neadecvate față de semenii lor. E un ciclu 

repetitiv în privința căruia nu se fac prea multe și nici nu se încearcă a se întreprinde o acțiune 

propriu-zisă și unitară, la nivel oficial, să zicem. Mentalitățile nu se schimbă peste noapte, prin 

adoptarea unor reglementări. Pentru a putea fi respectate benevol de un număr cât mai mare de 

persoane, trebuie să facă parte din mentalul colectiv. Pentru a ajunge în acest punct, toți trebuie 

să avem o contribuție a noastră. 

     Mi-am propus, așadar, ca în acest articol să încerc să abordez într-o notă destul de serioasă 

legătura dintre factorul discriminare, performanța academică, adaptabilitatea într-un colectiv 

de elevi, stresul emoțional, stima de sine și urmările pe termen lung pe care le aduc acțiunile 

cu caracter discriminatoriu asupra unui elev aflat pe băncile școlii, iar în același timp să 

subliniez importanța educației timpurii în acest sens. 

     Mi se pare imperios necesar să fac o distincție de ordin teoretic între câteva dintre formele 

existente ale discriminării, întrucât noțiunile ce urmează a fi menționate vor fi utilizate pe 

parcurs în argumentația mea. Astfel, hărțuirea poate fi definită ca fiind orice comportament 

care are ca finalitate crearea unui mediu intimidant, ostil, degradant sau ofensiv pentru persoana 

afectată, pe baza unui criteriu subiectiv, de tipul religiei, limbii, categoriei sociale și altele. Este 

cunoscută în ultimul timp în special sub denumirea de „bullying”, fiind totodată și o formă de 

abuz emoțional și/sau fizic. 

    Teoretic, conform Statutului elevului – art. 7, alin. f, „(…) Unitatea de învățământ 

preuniversitar se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărțuirii pe criterii 

de rasă, etnie, limbă, sex, convingeri, dizabilități, naționalitate, cetățenie, vârstă, orientare 

sexuală, cazier, tip de familie, situație socio-economică, probleme medicale, capacitate 
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intelectuală sau alte criterii cu potential discriminatoriu.” În practică, nu mulți sunt cei care 

sesizează incidente cu caracter discriminatoriu din școala lor, din cauza fricii unei eventuale 

sancțiuni, din partea conducerii, din partea cadrelor didactice, ori din neștiință și/sau 

normalizarea unui astfel de comportament. Putem lua exemplul fictiv al unui elev de etnie 

romă, de bun-simț, ce ajunge să intre cu notă mare într-un liceu bine cotat. Este singurul din 

clasa lui de această etnie. Există șanse destul de mari ca măcar unii dintre colegii de clasă să 

considere că nu își merită locul în clasa lor sau să îl evite doar pentru că provine dintr-o astfel 

de familie. Ajungem la marginalizare. Copilul de etnie romă, dacă nu a primit o educație în 

acest sens, este posibil să simtă că există o problemă la propria persoană. Dacă nu știe la cine 

să apeleze, va ține totul în el și se va simți nesigur. Dacă această stare nu este una de tip 

sporadic, există riscul să nu se poată concentra la orele de la școală sau chiar să nu le mai ofere 

importanță. Dacă dirigintele clasei nu reușește să își dea seama de situația elevului, avem, cel 

mai probabil, un caz pierdut. Să ne gândim că sunt mulți alți copii într-o situație similară cu 

cea expusă.  

     În continuare, voi cita din câteva publicații, care, la rândul lor, s-au informat cu privire la 

cazuri recente în care s-ar fi produs fapte de natură discriminatorie, atât din partea elevilor, a 

cadrelor didactice, dar și a părinților. În acest fel, ne putem contura o imagine cât mai clară a 

realității pe care o traversăm și e totodată un mod de a-mi exemplifica unele dintre afirmațiile 

anterioare referitoare la necesitatea educației indiferent de vârstă. Educația este în mod clar o 

componentă semnificativă în acest proces anevoios. 

1. „Un învățător din București trebuia să înceapă orele la clasa pregătitoare, dar părinții 

au cerut înlocuirea lui după ce au aflat că nu a fost de acord cu referendumul pentru 

familia tradițională din 2018.”1 

 

                                                           
1 Sursă disponibilă online, la adresa: https://www.instagram.com/p/CjKn3-EDwFC/ 
 

https://www.instagram.com/p/CjKn3-EDwFC/
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2. „Un scandal a pornit la o școală din Bacău după ce învățătoarea a jignit un copil cu 

autism.”2 

 

 

3. „Centrul de Avocacy și Drepturile Omului (CADO) reclama la Consiliul Național 

pentru Combaterea Discriminării (CNCD) o școală din județul Suceava, precum și 

Inspectoratul Școlar Județean, pentru segregarea școlară, pe criteriul etnic, a 44 de 

elevi de etnie romă care învață într-o sală de sport.”3 

 

4. Mama unui elev de clasa V-a a relatat experiența traumatizantă pe care fiul său a trăit-

o la scurt timp de la deschiderea noului an școlar, într-o postare pe Facebook. „Am 

plâns, m-am mai liniștit puțin! Și cel mai important l-am liniștit pe băiatul meu - clasa 

a 5-a. Școală foarte bună în sector 3. Astăzi, până nu l-au văzut la pământ din punct 

de vedere psihic, nu s-au liniștit! „Miroși”, „ești nespălat”, „cred că faci și acum pe 

tine”, „ești praf”!4 

                                                           
2 Sursă disponibilă online, la adresa: https://www.instagram.com/p/Ci7Is0CD5gU/  
3 Sursă disponibilă online, la adresa: https://www.mediafax.ro/social/posibil-caz-de-segregare-scolara-in-
suceava-pe-criteriul-etnic-reclamat-la-cncd-21140937  
4Acest text a fost copiat de pe Ziare.com Trauma unui copil în primele zile de școală. Cum l-au primit 

colegii: "Ești nespălat. Cred că faci și acum pe tine" 

https://www.instagram.com/p/Ci7Is0CD5gU/
https://www.mediafax.ro/social/posibil-caz-de-segregare-scolara-in-suceava-pe-criteriul-etnic-reclamat-la-cncd-21140937
https://www.mediafax.ro/social/posibil-caz-de-segregare-scolara-in-suceava-pe-criteriul-etnic-reclamat-la-cncd-21140937
https://ziare.com/elevi/elevi-scoala-bucuresti-parinti-jigniri-bullying-1761681?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
https://ziare.com/elevi/elevi-scoala-bucuresti-parinti-jigniri-bullying-1761681?utm_source=Ziare.com&utm_medium=copy-paste
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     Una dintre cele mai la îndemână metode pentru a putea ameliora situația discriminării în 

școli este comunicarea. Cât mai sinceră și cât mai naturală, cu părinții, dirigintele sau 

psihologul școlii, după caz. Nu este o garanție că lucrurile se vor rezolva, dar este un punct de 

plecare. Fiecare copil ar trebui să știe că este valoros, indiferent de limba pe care o vorbește, 

proveniența, situația financiară de acasă, alegerile sale, etnia, sau orice alte criterii care l-ar 

putea diferenția de grupul în care se regăsește. Toată lumea ar trebui să țină minte asta și să 

cunoască instituțiile cărora li se pot adresa în cazul în care situația de fapt o impune. 

     Pentru a afla opinia cât mai multor elevi români despre modul în care vizualizează dinamica 

fenomenului discriminării în mediul educațional școlar, am realizat un chestionar ce a fost 

completat în mod anonim de câțiva dintre ei (un număr total de 22 de persoane). 
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* În opinia mea, actual, cred că întregul sistem de învățământ este la pământ. De la profesor 

până la elev este o problemă de structură, unii elevi sunt favorizați iar alții mai puțin favorizați, 

de profesori sau de elevi între iei. România nu prea are interes pe tema discriminare și mi se 

pare că tema aceasta e lăsată la voia sorții, deși nu ar trebui. Discriminarea vine la pachet cu 

alte probleme cum ar fi depresia, anxietatea, și așa mai departe. Ar fi cazul să ne trezim. 
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     Din câte se poate observa, problema discriminării, în special a bullyingului în unitățile de 

învățământ, este resimțită la nivel individual de o bună parte dintre elevii intervievați și, 

totodată, consideră că existența acesteia aduce doar consecințe nefaste asupra dezvoltării lor 

ulterioare. 

     Ca un rezumat cu rol de încheiere, da, discriminarea în școli este o problemă cât se poate de 

reală ce trebuie abordată deopotrivă cu seriozitate și delicatețe în primul rând de către elevi, 

cadre didactice, părinți. Școala nu este un loc în care copiii să se simtă stânjeniți și îndoielnici. 

Școala ar trebui să le ofere elevilor un set de valori sănătoase după care să se ghideze, să crească 

frumos și armonios, nicidecum să le provoace emoții negative sau să le știrbească din 

încrederea de sine. Dacă spunem lucrurilor pe nume, printr-un efort comun, se poate realiza o 

schimbare. Trebuie numai a fi dorită acea schimbare. Să sperăm că ne-o dorim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material selectat în concursul „No hate speech” adresat tinerilor și organizat în cadrul proiectului Nediscriminarea 

dincolo de cuvinte. Proiect derulat de Centrul de Resurse Juridice, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund 

România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Conținutul 

acestui material nu reprezintă în mod necesar poziția oficială a Granturilor SEE și Norvegiene 2014-2021; pentru 

mai multe informații accesați www.eeagrants.org. 

 


